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 افرحٔؿ افرمحـ اهلل بسؿ

 دحض أباطيل عبد احلميد اجلهني التي أوردها يف كتابه
ا بالرد العلمي

ً
ى زور

َّ
 املسم

 احللقة األوىل
 .هداه اتبع ومـ وصحبف آفف وظذ اهلل رشقل ظذ وافسالم وافهالة هلل احلّد

: بًد أما

 افًِّل افرد ]زوًرا شامه اجلْٓل احلّٔد فًبد ـتاب( هـ1437 )افًام هذا يف صدر ؾَد

[. ربٔع افنٔخ مَآت ظذ افرؾٔع

 وافَائؿ ادُابرات ظذ وافَائؿ افًِؿ ظـ افبًٔد- افُتاب هذا مَدمة يف ؿال اجلْٓل

 افْهقص ورد وادٌافىات، افقاضحة، افسٍسىائٔة وإشافٔب افباضِة، إصقل ظذ

: (5- 3ص)- اجلِٔة افًِامء أؿقال ورد افْبقية،

 افرمحـ افرحٔؿ  اهللبسؿ"

إن احلّد هلل، ٕحّده وٕستًْٔف، وٕستٌٍره، وًٕقذ باهلل مـ رشور إٍٔسْا، ومـ شٔئات 

أظامفْا، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هادي فف، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل 

. وحده ٓ رشيؽ فف، وأصٓد أن  ّدا ظبد ه ورشقفف، صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تسِٔاًم ـكراً 

: أما بًد

( )ؾٓذا رد ظِّل ظذ بًض مَآت افنٔخ ربٔع اددخع، شقف يُقن افبحث ؾٔٓا

: بّنٔئة اهلل تًاػ حقل ادسائؾ افتافٔة

                                         
. ـذا ()
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. دظقى افنٔخ ربٔع أن افًّؾ ـامل يف اإليامن: أوًٓ 

ًٔا . رده فإلمجاع افذي حُاه افناؾًل رمحف اهلل يف هذه ادسٖفة: ثإ

. احتجاجف بٖحاديث افنٍاظة يف هذه ادسٖفة: ثافًكا

ا ًً . إن اإليامن يَْص حتك ٓ يبَك مْف يشء: دظقاه أن أئّة افسِػ ٓ يَقفقن: راب

تؤًٍف ٕثر ظبد اهلل بـ صَٔؼ رمحف اهلل يف إمجاع افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ ظذ : خامًسا

ًٕا وـساًل  . ـٍر تارك افهالة  او

َِّؿ بزظّف : شادًشا ر تارك افًّؾ؛ ٕٕف ش ٍِّ دظقاه أن اإلمام أمحد بـ حْبؾ رمحف اهلل ٓ ُيُ

 !ٕحاديث افنٍاظة

ا ًً ر تارك افًّؾ، وـذا : شاب ٍِّ دظقاه أن افنٔخ  ّد بـ ظبد افقهاب رمحف اهلل ٓ ُيُ

 !ـام ٕسبف ؿبؾ ذفؽ إػ صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔة رمحف اهلل! يْسب هذا افَقل إػ أئّة افدظقة

دظقاه أن افنٔخ ظبد افًزيز بـ باز رمحف اهلل مل يَؾ ظّـ ٓ يٍُر تارك افًّؾ بٖٕف : ثامًْا

 .مرجئ

ا ًً  .ظدم تٍريَف بغ مذهب افسِػ وبغ ؿقل ادرجئة يف مْزفة افًّؾ مـ اإليامن: تاش

 .دظقاه أن افًذر باجلٓؾ ينّؾ ُظبَّاد افَبقر وإرضحة: ظارًشا

تٍريَف فىالب افًِؿ إػ حدادّي وشٍِل، ؾّـ واؾَف يف أؿقافف جًِف : احلادي ظؼ

ًّٔا ا خارج ًّٔا، ومـ خافٍف وإُٔر ظِٔف جًِف حداديًّ  !شٍِ

، شقف إٔاؿش ؾٔٓا افنٔخ ربٔع بـ هادي اددخع َٕاًصا (إحدى ظؼة مسٖفة)ؾٓذه 

ًّٔا هادًئا، بٌٔة افقصقل إػ احلؼ إن صاء اهلل تًاػ  .ظِّ

بف  ا ؿد أـكر مـ افُتابة يف هذه ادسائؾ، وبثَّ ـكًرا مـ افنُّ ًً ظِاًم بٖن افنٔخ ربٔ
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ها وتٍْٔدها إػ جمٍِد أو جمِديـ وفًؾ ما يف هذه . وإؿقال افؤًٍة، ما حيتاج يف ردِّ

افرد افًِّل افرؾٔع ظذ ): افرشافة ما يٍُل ضافب احلؼ إن صاء اهلل تًاػ، وؿد شّٔتٓا

 .(مَآت افنٔخ ربٔع

ْة واجلامظة وما زافقا  ر ـؾَّ أٍخ ُمْتسٍب إػ افسْة بإصؾ افذي اتٍؼ ظِٔف أهؾ افسُّ ِـّ وُأذ

احلؼ ٓ ُيًرف بافرجال، اظرف احلؼ تًرف : يًِّقٕف افْاس يف ـؾ مْاشبة، وهق ؿقهلؿ

 .أهِف

ؾّـ ظرف هذا إصؾ إصٔؾ وظّؾ بف وجًِف مًْٓجا فف يف حٔاتف؛ وؿاه اهلل رشَّ 

، وحيِّف ظذ مًاداة أهِف ب افذمٔؿ افذي ُيًّل صاحبف ظـ احلؼِّ واهلل هيدي . افتًهُّ

 اهـ."مـ يناء إػ رصاط مستَٔؿ

: أؿقل

 افرجؾ هذا أؿقال وإن افٍْاق، ظالمات مـ هل افتل اخلهقمة يف افٍجقر مـ باهلل ًٕقذ

 إػ ادْهػ افَارئ رجع وإذا افٍجقر، ظذ فَائّة هذا ـتابف ويف ادَدمة هذه يف

 ورده طِّف فف يتبغ مَدمتف ويف هذا ـتابف يف افرجؾ هذا ظِٔٓا يرجػ افتل مَآيت

. ـافنّس افقاضحة واحلَائؼ فِحؼ

: ادَدمة هذه يف أؿقافف ظذ اإلضاءة هذه افُريؿ افَارئ أهيا خذ

. "اإليامن يف ـامل افًّؾ أن ربٔع افنٔخ دظقى أوٓ": ؿقفف- 1

: أؿقل

ًٕا يَقفقن أصؾ اإليامن إن :افسِػ بَقل أؿقل إٔا ًٕؿ،  ؾرع، :وافًّؾ ـامل، وأحٔا

. وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف وشْة اهلل ـتاب مـ مستّد هذا وؿقهلؿ
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 أؿقال وختافٍقن وافسْة، افُتاب فْهقص تستسِّقن ٓ افتٍُري وحزبؽ وإٔت

. بافرواؾض افْاس أصبف مـ ؾٖٕتؿ وافسْة؛ افُتاب مـ ادستّدة افسِػ

ٍْسىائل هذا ؿال (: 7ص )هذا ـتابف يف افسُّ

. إفخ " ...اإليامن يف ـامل افًّؾ أن ربٔع افنٔخ دظقى: إوػ ادسٖفة"

 :أؿقل

 ظتاة ضريَة ظذ وافتّقهيات ادٌافىات ظذ ؿائؿ باضؾ بُالم ظعَّ  هذا اجلْٓل َيُرد

. افنّس وضقح واضحة جِٔة حَائؼ يف ويُابر يٌافط ؾٓق افسٍسىائٔة؛

 :ثؿ ؿال

 دظقى افنٔخ ربٔع أن افًّؾ ـامل يف اإليامن: ادسٖفة إوػ"

ذهب افنٔخ ربٔع إػ أن افًّؾ ـامل يف اإليامن، وظِٔف ؾ٘ن اإليامن ظْده يهح مـ ؽر 

رها افنٔخ ربٔع يف ظدة مَآت فف، ـام يف مَافف هؾ ): ظّؾ اجلقارح، وهذه ادسٖفة ؿرَّ

، وـام يف (؟(ؾرعٌ )إنَّ اإليامن أصؾ وافًَّؾ ـامل : جيقز أن ُيرَمك باإلرجاء مـ يَقل

أحاديث افنٍاظة افهحٔحة تدمغ اخلقارج واحلدادية ): ، ومَافف(متًامل مٌرور): مَافف

 بأدلة عامةوحيتجُّ ظذ تَرير هذا افَقل افذي واؾؼ ؾٔف ادرجئة . وؽر ذفؽ (افَىبٔة

ومنتبٓة وبٖؿقال ٕئّة اإلشالم هلا مًْك صحٔح مقاؾؼ ٓظتَادهؿ، ؾٍٔرسها هق ظذ 

ثؿ يبْل ظذ ذفؽ ! مًْك يٍٓؿ مْف اإلرجاء، ثؿ يْسب إػ هٗٓء إئّة افَقل باإلرجاء

راء َُ  :أمريـ ؾٔٓام تِبٔس صديد ظذ اف

ف أؿقاهلؿ ظذ ادًْك افذي يريده : أحدمها إٔف مسْقد ؾٔام يَرره هبٗٓء إئّة افذيـ حرَّ

 .هق
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أن مـ خيافٍف ويرد ظِٔف ؾَد خافػ هٗٓء إئّة، ثؿ يُكر مـ افتنْٔع ظِٔف : وافكاين

هبذه ادخافٍة، ويستًّؾ مًف أصد افًبارات حتك خئؾ إػ افَارئ وضافب افًِؿ افذي 

ٓ حيسـ مًرؾة هذه ادسائؾ أن خهقم افنٔخ ربٔع اددخع يف هذه ادسائؾ هؿ مجاظة 

 .مـ ادارؿغ افذيـ خافٍقا أئّة اإلشالم

وهذا إشِقب يستًِّف يف أـكر مـ مسٖفة مـ مسائؾ اإليامن، ـّسٖفة أن اإليامن 

 أن افًّؾ ثّرة فإليامن قاهلا بعض العلامء وقصدوا هباأصؾ وؾرع، هذه اجلِّة افتل 

افذي يُقن يف افَِب ؾٓل تًْل افتالزم بغ افياهر وافباضـ، ؾٓل رد ظذ مذهب 

ؾرسها افنٔخ ربٔع اددخع بتٍسر مقاؾؼ فَقل ادرجئة - مع إشػ–ادرجئة، وفُـ 

حٔث جًؾ مًْاها أن افًّؾ ؾرع أي ـامل يف اإليامن وهذا طاهر مـ ظْقان مَافتف 

افسابَة، ثؿ ٕسب هذا افتٍسر إػ هٗٓء إئّة افَائِغ هبذه افُِّة ؾارتُب بذفؽ 

 :خىٖيـ جسّٔغ

 .تٍسر افُِّة بتٍسر يٗيد مذهب ادرجئة: أحدمها

ٕسبة هذا افتٍسر إػ هٗٓء افًِامء، وبْك ظِٔف أهنؿ مقاؾَقن فف يف ؿقفف افذي : افكاين

 .إتٓك.".واؾؼ ؾٔف ادرجئة، واهلل ادستًان

 :ؿقفف

 ادسٖفة إوػ دظقى افنٔخ ربٔع أن افًّؾ ـامل يف اإليامن"

 ."ذهب افنٔخ ربٔع إػ أن افًّؾ ـامل يف اإليامن

 :أؿقل

إن افَقل بٖن اإليامن أصؾ وافًّؾ ـامل هق ؿقل أهؾ افسْة، وظذ رأشٓؿ افًِامء - 1
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افذيـ َِٕت تكحيا ؿ بذفؽ، ومستْدهؿ ـتاب اهلل وشْة رشقفف صذ اهلل ظِٔف 

 .وشِؿ

ودٓفة افؼع ظذ أن إظامل افقاجبة مـ ": ومـ أؿقال صٔخ اإلشالم يف هذا إمر

 ."متام اإليامن ٓ حتل ـكرة

ؾٓذا احلدادي ادسٍسط ٓ يًسف بٖؿقال أهؾ افسْة وظِامئٓؿ وٓ بام اشتْدوا ظِٔف مـ 

ا يدل ظذ ضالل بًٔد  .افُتاب وافسْة، وهذا أمٌر خىر جدًّ

ومـ مُره إٔف ٓ يذـر ٕهقص افًِامء افقاضحة افتل َِٕتٓا ظْٓؿ بُؾ دؿة، ومل 

 .أخافٍٓا ؿٔد صًرة

 ."وظِٔف ؾ٘ن اإليامن ظْده يهح مـ ؽر ظّؾ اجلقارح": ؿقفؽ- 2

هذا اإلفزام مقجف إػ أهؾ افسْة وظِامئٓؿ افذيـ رصحقا ورصحقا بٖن اإليامن أصؾ 

ًٕا يَقفقن  .ـامل: وافًّؾ ؾرع، وأحٔا

 .يَقفقن ذفؽ مستْديـ إػ ما جاء يف ـتاب اهلل وشْة رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وحيتجُّ ظذ تَرير هذا افَقل افذي واؾؼ ؾٔف ادرجئة بٖدفة ظامة ": وؿقفؽ- 3

 ."ومنتبٓة

 :أؿقل

إن أؿقايل فبًٔدة ـؾ افبًد ظـ مقاؾَة ؿقل ادرجئة، بؾ هل ضده؛ ٕهنا رصحية يف 

إثبات أن افًّؾ مـ اإليامن؛ ٕن ـامل افقء مْف ظْد مـ يًَؾ، أما احلدادية  اخلقارج 

 .ؾِٓؿ مْٓج آخر

ادرجئة يا هذا يَررون أن افًّؾ فٔس مـ اإليامن وٓ يزيد وٓ يَْص، خمافٍغ يف 
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ؿقهلؿ هذا ٕهقًصا ـكرة مـ ـتاب اهلل وشْة رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وخمافٍغ ما 

 .ظِٔف أهؾ افسْة مـ افهحابة وافتابًغ هلؿ ب٘حسان

إن اإليامن أصؾ وافًّؾ ـامل أو ؾرع؛ ٕن هذا يَْض ؿقهلؿ ادنٓقر : وهؿ ٓ يَقفقن

 .ظْٓؿ

ؾُٔػ جتًؾ ؿقفغ متواديـ أحدمها حؼ دل ظِٔف افُتاب وافسْة، ويًتَده أهؾ افسْة 

 .واجلامظة

 .وأخر ؿقل باضؾ خمافػ فُتاب اهلل وشْة رشقفف وما ظِٔف أهؾ افسْة واجلامظة

ٓ يَقل هذا إٓ ! إن مًْامها واحد؟: ـٔػ يَقل ظاؿؾ يف هذيـ افَقفغ ادتواديـ

 .ؾاجر مسٍسط

بٖهنا . إن اإليامن أصؾ وافًّؾ ـامل: وؿقفؽ ظـ أدفة أهؾ افسْة افتل بْقا ظِٔٓا- 4

ظامة ومنتبٓة ؿقٌل باضؾ، ٓ بؾ هل أدفة جِٔة واضحة رصحية رؽؿ إٔػ اخلقارج 

 .اجلدد

ًٓ فإليامن؟  !وما هل أدفتؽ افقاضحة افتل تدل أن افًّؾ فٔس ـام

: إٕؽ فتسِؽ مسافؽ ؽالة أهؾ افبدع يف رد احلؼ افقاضح اجلع بدظاوى باضِة، ومْٓا

 .دظقاك ظذ افْهقص افقاضحة بٖهنا منتبٓة

 ."هلا مًْك صحٔح مقاؾؼ ٓظتَادهؿ": وؿقفؽ ظـ أؿقال إئّة- 5

يًتز اظساًؾا ماـًرا توحؽ بف ظذ إؽبٔاء، وفق ـْت صادًؿا يف هذا آظساف دا 

ا ؿد حرؾٓا  ًً أؿّت افدٕٔا وأؿًد ا ظذ هذه إؿقال افسديدة مقمًها اجلٓال أن ربٔ

ا مقاؾؼ فًِِامء يف أؿقاهلؿ ومَاصدهؿ ادوادة فًَٔدة  ًً فتقاؾؼ ؿقل ادرجئة، مع أن ربٔ
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 .ادرجئة افباضِة

ا إُٔؿ ضد أهؾ افسْة افسابَغ وافالحَغ،  ًَّ أهيا ادسُغ، فَد ظرف أهؾ افسْة ح

وإُٔؿ ترمقهنؿ باإلرجاء؛ ؾافذيـ ٓ يٍُرون تارك افهالة مْٓؿ ظْدـؿ مرجئة، وإن 

َقا تارك افهالة، وحُّقا ظِٔف بافُْال وافَتؾ  ().ؾسَّ

وافذيـ يًذرون اجلٓال باجلٓؾ حتك تَام ظِٔٓؿ احلجة ظْدـؿ مرجئة، وظْد بًوُؿ 

 .ـٍار

اإليامن ؿقل وظّؾ يزيد ويَْص ويَْص حتك ٓ يبَك مْف إٓ مكَال : وافذيـ يَقفقن

 .ذرة مرجئة، وهذا حُؿ خبٔث جائر ظذ ـؾ أهؾ افسْة

إُٕؿ أهيا احلداديقن فتخافٍقن أهؾ افسْة ادٍُريـ فتارـل افهالة يف ظدهؿ إلخقاهنؿ 

افذيـ ٓ يٍُرون تارـل افهالة مـ إخقاهنؿ ومـ أهؾ افسْة واجلامظة؛ ؾٖٕتؿ ضد 

 .اجلّٔع، بؾ ختافٍقهنؿ يف ظدد مـ إصقل

هق ظذ مًْك يٍٓؿ مْف اإلرجاء، ثؿ يْسب إػ  ()إٕف يٍرسها": وؿقفؽ ظـ ربٔع- 6

 ."!هٗٓء إئّة افَقل باإلرجاء

 :أؿقل

إن هذا افُالم مْؽ أهيا اخلارجل احلدادي فْٔىقي ظذ افبٓت افنديد؛ ؾٖٕا مل أؾرس 

أؿقال إئّة ظذ مًْك يٍٓؿ مْف اإلرجاء، وأبرأ إػ اهلل مـ هذا افتٍسر افذي يٍسيف 

ظع هذا اخلارجل افذي خئؾ فف مْٓجف افباضؾ ـؾ ؿقل حؼ مـ أؿقال أهؾ افسْة إٔف 

يف هذا افباب يقاؾؼ ؿقل ادرجئة وإٔف إرجاء؛ ؾٓق دذهبف اخلارجل وؽبائف يتخٔؾ أنَّ 

                                         

 .مع اظتَادهؿ أهنؿ يستحَقن افًذاب افنديد بافْار( )
 .أؿقال افًِامء: أي( )
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 .إٔف إرجاء (إن اإليامن أصؾ وافًّؾ ـامل): ؿقل أهؾ افسْة

ف ٕؿقال إئّة؛ ؾٓذا هق افُذب افَائؿ  ا افذي أخذ هبذا افَقل مرجئ و رِّ ًً وأن ربٔ

 .ظذ اجلٓؾ واهلقى واحلَد ظذ أهؾ افسْة

راء": وؿقفف- 7 َُ  :ثؿ يبْل ظذ ذفؽ أمريـ ؾٔٓام تِبٔس صديد ظذ اف

ف أؿقاهلؿ ظذ ادًْك افذي يريده : أحدمها إٔف مسْقد ؾٔام يَرره هبٗٓء إئّة افذيـ حرَّ

 .هق

أن مـ خيافٍف ويرد ظِٔف ؾَد خافػ هٗٓء إئّة، ثؿ يُكر مـ افتنْٔع ظِٔف : وافكاين

هبذه ادخافٍة، ويستًّؾ مًف أصد افًبارات حتك خئؾ إػ افَارئ وضافب افًِؿ افذي 

ٓ حيسـ مًرؾة هذه ادسائؾ أن خهقم افنٔخ ربٔع اددخع يف هذه ادسائؾ هؿ مجاظة 

 ."مـ ادارؿغ افذيـ خافٍقا أئّة اإلشالم

 :أؿقل

ًٕقذ باهلل مـ هذا افبٓت افذي يرتُبف هذا اخلارجل احلاؿد ظذ احلؼ وأهِف؛ ؾٖٕا مل 

إػ إئّة صًٔئا مل يكحقا بِف، بؾ إَٔؾ أؿقاهلؿ افكحية - وافًٔاذ باهلل-إٔسب 

افقاضحة ادْىَِة مـ افُتاب وافسْة، إَِٔٓا بُؾ دؿة وأمإة، وإَٔؾ افْهقص افتل 

 .اشتْدوا إفٔٓا مـ افُتاب وافسْة

ف يسر ظذ ضريَة افسٍسىائٔة يف رد احلؼ وجًِف  وهذا اخلارجل ادسٍسط ادحرِّ

افىًـ وآ ام افباضؾ دـ يَقل احلؼ إىالًؿا مـ افُتاب : باضاًل، ثؿ يزيد ظذ ذفؽ

وافسْة ومـ مْٓج افسِػ افهافح وأخًذا بٖؿقاهلؿ افسديدة ادْىَِة مـ افُتاب 

 .وافسْة

 ."أن مـ خيافٍف ويرد ظِٔف ؾَد خافػ هٗٓء إئّة": وؿقفف- 8



10 

 

 :أؿقل

إٔا ُأبغ حاَل مـ خيافػ احلؼ افَائؿ ظذ إدفة وافزاهغ وخيافػ افًِامء أخذيـ هبذا 

 .احلؼ، وهذا مـ افْهٔحة

 :وأؿقل

ر هذا اخلارجل وحزبف يف ٕيره مـ ادًروف، وإن ادًروف افقاضح افَائؿ ظذ  َُ إن مْ

افزاهغ مـ افُتاب وافسْة وافذي أخذ بف وشار ظِٔف افسِػ، وصدظقا بف هق مـ 

ادُْرات، وجيب أن حيارب مـ يرؾع رأشف هبذا احلؼ وادًروف افذي ؿرره اهلل يف ـتابف 

افذي ٓ يٖتٔف افباضؾ مـ بغ يديف وٓ مـ خٍِف، ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افذي ٓ 

 .يْىؼ ظـ اهلقى

وهذا إشِقب يستًِّف يف أـكر مـ مسٖفة مـ مسائؾ اإليامن ـّسٖفة ": ؿقفف- 9

 ."اإليامن أصؾ وؾرع

 :أؿقل

 .ما ؿال ربٔع وٓ افًِامء إن اإليامن أصؾ وؾرع

 . ـاملوالعمل أصؾ اإليامن: بؾ إٕام ؿال ربٔع بَقل افًِامء

 .اإليامن أصؾ وافًّؾ ؾرع: ويَقل بًوٓؿ

 .اإليامن أصل والعمل متام: ويزيد صٔخ اإلشالم ؿقفف

وهذه اجلِّة افتل ؿاهلا بًض افًِامء ؿهدوا هبا أن افًّؾ ثّرة فإليامن ": وؿقفف- 10

 ."افذي يُقن يف افَِب، ؾٓل تًْل افتالزم بغ افياهر وافباضـ

 : أؿقل
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ا ٓ خالف بْٔٓؿ؛ - 1 ًً إن افَقل بٖن اإليامن أصؾ وافًّؾ ـامل هق ؿقل أهؾ افسْة مجٔ

 .ٕٕف ؿقل مٖخقذ مـ افُتاب وافسْة

: أو ؿافقا. إن افًّؾ ـامل فإليامن: ، وشقاء ؿافقا(ثّرة)أؿقى مـ ـِّة  (ـامل)وـِّة 

ا ظذ ادرجئة افذيـ يَقفقن. ثّرة فإليامن: أو. إٕف ؾرع فإليامن اإليامن : ؾ٘ن يف ذفؽ ردًّ

هق تهديؼ : أو افذيـ يَقفقن. هق افْىؼ بافِسان: هق ادًرؾة بافَِب أو افذيـ يَقفقن

 .بافَِب وٕىؼ بافِسان

ؾ٘ن هذه إؿقال افكالثة باضِة وخمافٍة فْهقص ـكرة مـ افُتاب وافسْة؛ ٕن ؿائِٔٓا 

 .ـِٓؿ ٓ يدخِقن افًّؾ يف اإليامن، ويكحقن بٖن افًّؾ فٔس مـ اإليامن

ؾّـ أطِؿ وأـذب ممـ يسقي بغ أؿقال ربٔع افكحية افهادظة باحلؼ وادْىَِة مـ 

 !افُتاب وافسْة ومْٓج افسِػ وبغ هذه إؿقال افباضِة؟

اإليامن ؿقل  ): مكؾ ؿقهلؿ (اإليامن أصؾ وافًّؾ ـامل أو ؾرع): وؿقل أهؾ افسْة

 .ٓ ينٌب هبام أو بٖحدمها إٓ صاحب ؾتـ وهقى (وظّؾ

أظجب هلذا ادسُغ؛ حٔث يٍرس افٍرع بافكّرة، وأهنؿ ؿهدوا هبا افرد ظذ - 2

إرجاء،  (افًّؾ ؾرع فإليامن): ، وؿقهلؿ(إن افًّؾ ـامل فإليامن): ادرجئة، ؾٓؾ ؿقهلؿ

 !وتٍسره بافكّرة فٔس ب٘رجاء؟

 أفٔس هذا افتكف ٕاصئ ظـ افسٍسىة؟

 : وأظجب فَقفف- 3

ؾرسها افنٔخ ربٔع اددخع بتٍسر مقاؾؼ فَقل ادرجئة حٔث - مع إشػ–وفُـ "

 ."جًؾ مًْاها أن افًّؾ ؾرع أي ـامل يف اإليامن وهذا طاهر مـ ظْقان مَافتف افسابَة



12 

 

 :أؿقل

 .تٖمؾ هذا افُالم ادتٓاؾت افدال ظذ أن ؿائِف ٓ يدري ما يَقل

ثؿ إن ادٗشػ ـؾ إشػ أن يسِؽ هذه ادسافؽ افيادة؛ حٔث يرى أن ـالمل 

ًٕا يَقفقن. خمافػ فُالم افًِامء افذيـ رصحقا بٖن اإليامن أصؾ وافًّؾ ـامل : وأحٔا

 .ؾرع

ف مل أؽر مْٓا حرًؾا، وٓ أخافٍف مًْك، ومع هذا  وإٔا إَٔؾ هذا افُالم بْهف وَؾهِّ

ؾُالم افًِامء ظْدك ؾٔف رد ظذ ادرجئة، وـالمل افذي هق ظغ ـالمٓؿ يف ٕيرك 

 !.يقاؾؼ ادرجئة

 أٓ يرى افًَالء ادْهٍقن أن هذا احلُؿ مـ أصد إحُام طِاًم وؾجقًرا وشٍسىة؟

 :ثؿ أـد هذا افيِؿ وافُذب بَقفف

ثؿ ٕسب هذا افتٍسر إػ هٗٓء إئّة افَائِغ هبذه افُِّة ؾارتُب بذفؽ خىٖيـ "

 :جسّٔغ

 .تٍسر افُِّة بتٍسر يٗيد مذهب ادرجئة: أحدمها

ٕسبة هذا افتٍسر إػ هٗٓء افًِامء، وبْك ظِٔف أهنؿ مقاؾَقن فف يف ؿقفف افذي : افكاين

 ."واؾؼ ؾٔف ادرجئة، واهلل ادستًان

 :أؿقل

يدظل هذا ادٍِس إْٔل ارتُبت خىٖيـ جسّٔغ، وذـر هذيـ افتٍسريـ افِذيـ 

 .يدظل أهنام جسّٔغ

 ؾٖيـ هق تٍسري هلذه افُِّة افذي يٗيد مذهب ادرجئة وخيافػ أؿقال افًِامء؟
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 وأيـ ٕسبت هذا افتٍسر إػ هٗٓء افًِامء؟

 وأيـ دظقاي أن افًِامء يقاؾَقن ؿقيل ادقاؾؼ فَقل ادرجئة؟

إٔا َِٕت أؿقال افًِامء بحروؾٓا مل أؽر مْٓا صًٔئا؛ ؾٖٕا متابع فًِِامء يف أؿقاهلؿ 

افهحٔحة افَائّة ظذ ٕهقص افُتاب وافسْة، ومل أؿؾ إهنؿ مقاؾَقن يل، بؾ إٔا مقاؾؼ 

ا هلؿ ًٍ  .هلؿ، وهؿ شٍِل وفست إٔا شِ

 (:9-8ص)قال اجلهني يف - 11

ثم إذا خلص من هذا دبَّج المقاالت يف التشنوع عىل خصومه بمقتضى الفهم الخاصئ "

الذي فهمه هو من هذه العبارة، وهكذا فعل يف أحاديث الشفاعة، ويف أحاديث فضل 

ا به موافًقا لفهم  التوحود، وىحوها من النصوص العامة، حوث فهم منها فهما خاصًّ

المرجئة، فصار يلزم المخالفون له هبذا الفهم وإالَّ مل يًمنوا هبذه النصوص وبيحاديث 

 .كما سوييت بواىه إن شاء اهلل! الشفاعة، ومل يستسلموا لها عىل حد قوله

وهكذا فٌن اإلشكال عند الشوخ ربوع المدخيل يف فهمه للنصوص وأقوال العلماء، فهو 

ه هذا إىل تحريف معاىوها  .دائًما يفسرها عىل مقتضى القول الذي يقول به، فوجرُّ

اإليمان قول وعمل، ال يصح القول من : ولو أىه قال بقول السلف الصالح يف باب اإليمان

غور عمل، كما أىه ال يصح العمل من غور قول، لذهبت كل هذه التفسورات والتيويالت 

التي يقول هبا الشوخ ربوع أدراج الرياح، وأراح ىفسه وغوره من هذه الخصومة التي كلَّفتنا 

 ."الكثور من الوقت والجهد، واهلل المستعان

 :أقول

 بمقتضى خصومه عىل التشنوع يف المقاالت دبَّج هذا من خلص إذا ثم": قولك

. "العبارة هذه من هو فهمه الذي الخاصئ الفهم

 الشنوعة البدعوة ومخالفاتكم ضالالتكم وأمدح أمدحكم أن تريد هل: أقول
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 الكتاب من المنطلقة السديدة وألقوالهم الصالح السلف ولمنهج والسنة الكتاب لنصوص

 والسنة؟

. لضالالتكم الواضح البوان بعد علوكم أشنع السلف، صريقة عىل أىا

. باصلكم إىل ولجذهبم الحق عن الناس لصد والكذب؛ بالباصل علونا تشنعون وأىتم

 من وىحوها التوحود، فضل أحاديث ويف الشفاعة، أحاديث يف فعل وهكذا": وقولك

ا فهما منها فهم حوث العامة، النصوص . "المرجئة لفهم موافًقا به خاصًّ

:  أقول

 يريد بذلك إىما عامة بيهنا وىحوها التوحود فضل وأحاديث الشفاعة ألحاديث وصفه إن

 يف الفجور من العمل وهذا بالمتشابه، وصفها من يكثر وهو المتشابه، من بيهنا وصفها

. رائعاً  تفصوالً  مفصلة الوضوح، غاية واضحة لنصوص إهنا وواهلل الخصومة،

 :بالشفاعة يبدأ اىظر إىل حديث أبي سعود حوث

 .المزكون للمصلون  -1

 .خور من دينار مثقال قلبه يف لمن الشفاعة ثم -2

 .خور من دينار ىصف مثقال قلبه يف من ثم -3

 .خور من ذرة مثقال قلبه يف فومن الشفاعة ثم -4

: الواضحة المراحل هذه بعد ثم -5

ولُق  " قُق زَّ  اهللُق  يَي لَّ  عَي جَي تِت : وَي عَي فَي ، شَي ةُق ئِتكَي الَي عَي  اْلمَي فَي شَي ، وَي عَي  النَّبِتوُّونَي فَي شَي ، وَي مِتنُقونَي ًْ لَيمْ  اْلمُق ْبقَي  وَي  إِتالَّ  يَي

مُق  ، أَيْرحَي ونَي
مِت احِت وَيْقبِت ُق  الرَّ ةً  فَي نَي  قَيْبضَي

، مِت جُق  النَّارِت وُقْخرِت ا فَي نْهَي
ْوًما مِت لُقوا لَيمْ  قَي ْعمَي ْوًرا يَي وا قَيدْ  قَي ُّ  خَي ادُق  عَي

ًما، مَي مْ  حُق وهِت وُقْلقِت رٍر  فِتي فَي ي ىَيهَي
اهِت  فِت نَّةِت  أَيْفوَي الُق  اْلجَي قَي هُق  يُق رُق : لَي وَياةِت، ىَيهَي ونَي  اْلحَي جُق وَيْخرُق ا فَي مَي جُق  كَي بَّةُق  تَيْخرُق

 فِتي اْلحِت

ولِت  مِت ْولِت  حَي . إلخ...السَّ

(. 7439 )حديث "البخاري صحوح" واىظر ،(183 )حديث "مسلم صحوح" اىظر

. "إيامن من ذرة مثقال قلبه يف من أخرجوا": قوله إىل المراحل هذه وفوه
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. والمًمنون النبوون وشفاعة المالئكة شفاعة ذكر ثم

 فولقون امتحشوا، قد أقواماً  فوخرج النار، من قبضة فوقب  شفاعتي، بقوت": اهلل يقول ثم

 السول محول يف الحبة تنبت كما حافتوه يف فونبتون الحواة، ماء: له يقال الجنة، بيفواه هنر يف

. الحديث آخر إىل...

 الكالم؟ هذا من أوضح الكالم يف يوجد فهل

 التفصول؟ هذا من وأوضح أروع تفصول يوجد وهل

 من الحدادية عند وأمثاله النص الواضح المفصل هذا التفصول الرائع هذا كان فٌذا

 الواضح العلماء وكالم المتشابه، من والسنة الكتاب ىصوص مجوع عندهم فوكون المتشابه

 عىل حجة لرسوله ثم هلل  إن:يقال ال هذا مذهبهم وعىل أوىل، باب من المتشابه من عندهم

. وىعوذ باهلل من األقوال الباصلة المخزية. واإلىس الجن من أحد

 :قال الجهني الحدادي- 12

وهكذا فٌن اإلشكال عند الشوخ ربوع المدخيل يف فهمه للنصوص وأقوال "

ه هذا إىل تحريف  العلماء، فهو دائًما يفسرها عىل مقتضى القول الذي يقول به، فوجرُّ

 ."معاىوها

 :أقول

إن األدواء القاتلة واإلشكاالت المزيفة لفي تصوراتكم الباصلة وأحكامكم الجائرة 

 .عىل النصوص القرآىوة والنبوية بيهنا من المتشابه

تلكم التصورات التي مل يسبقكم إلوها إال غالة أهل البدع والضالل من الخوارج 

وغورهم، فمن هنا ىشي تحريفكم لهذه النصوص الجلوة الواضحة والبريئة مما تلصقوىه هبا 

من أهنا من المتشابه، وترمون من يحترم هذه النصوص ويًمن بدالالهتا الواضحة ويقررها 

 .عىل أحسن الوجوه عىل صريقة تقريرات السلف الصالح بواًىا وتوضوًحا، ترموىه باإلرجاء

فال ترموا األبرياء النزهاء بيدوائكم المهلكة ومنها التشويه للنصوص القرآىوة 
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 .والنبوية الواضحة التي ترموهنا وتصموهنا بيهنا من المتشابه

اإليمان قول : ولو أىه قال بقول السلف الصالح يف باب اإليمان": وقال الجهني

وعمل، ال يصح القول من غور عمل، كما أىه ال يصح العمل من غور قول، لذهبت كل هذه 

التفسورات والتيويالت التي يقول هبا الشوخ ربوع أدراج الرياح، وأراح ىفسه وغوره من هذه 

 ."الخصومة التي كلَّفتنا الكثور من الوقت والجهد، واهلل المستعان

 :أقول

اإليمان قول وعمل ، : ولو أىه قال بقول السلف الصالح يف باب اإليمان"إن قولك 

 ."ال يصح القول من غور عمل، كما أىه ال يصح العمل من غور قول

إن قولك هذا لووهم الجهالء أن السلف الصالح مجمعون عىل هذا القول، وهذا من 

 .الباصل

والواقع أن الذي يقول هبذا القول أو ما يف معناه هم قلة، أما مجاهور السلف 

أبو حاتم، وأبو زرعة :  كما ىقل ذلك اإلمامانإن اإليامن قول وعمل يزيد وينقص: فوقولون

 .الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والومن: عن علماء البلدان اإلسالموة

 .ونقل اإلمام البخاري عن ألف عامل من شتى البلدان أن اإليامن قول وعمل

وسوييت كالم أبي عبود الذي ىقله عنه شوخ اإلسالم ابن توموة يف هذا الموضوع يف 

. الحلقة الثاىوة

 ـتبف

 ظّر هادي بـ ربٔع
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